
   

Ministerul Finan\elor Publice, Agen\ia Na\ional` de Administrare
Fiscal`,  Direc\ia  General`  a  Finan\elor  Publice  Jude\ul  Br`ila  a  fost
sesizat` de D.G.F.P. Jude\ul Br`ila, Activitatea de Inspec\ie Fiscal` - Biroul
de Inspec\ie Fiscal` Persoane Fizice, prin adresa nr.__.2009, [nregistrat`
sub nr.___.2009, asupra contesta\iei formulat` de X [mpotriva Deciziei de
impunere nr._.2009 privind obliga\iile fiscale suplimentare de plat` stabilite
de  inspec\ia  fiscal`  pentru  persoane  fizice  care  desf`]oar`  activit`\i
independente [n mod individual ]i/sau [ntr-o form` de asociere emis` de
D.G.F.P. Jude\ul Br`ila - Activitatea de Inspec\ie Fiscal`.

X, persoan` fizic` autorizat`, cu domiciliul fiscal [n Br`ila, str.
__, nr._, bl._, sc._, ap._ ]i cod de [nregistrare fiscal` _, este reprezentat`
de _, care a semnat ]i stampilat, [n original, contesta\ia.

Obiectul contesta\iei prive]te suma total` de _ lei, din care:
_lei cu titlu de T.V.A. ]i _ lei cu titlu de accesorii aferente T.V.A., stabilite
prin  Decizia  de  impunere  nr._.2009  emis`  de  D.G.F.P.  Jude\ul  Br`ila  -
Activitatea de Inspec\ie Fiscal`.

Analiz@nd  obiectul  contesta\iei,  ]i  av@nd  [n  vedere  actele  ]i
documentele existente la dosarul cauzei, D.G.F.P. Jude\ul Br`ila a transmis
persoanei fizice adresa nr._.2010, prin care i-a solicitat s` comunice dac`
[n\elege s`-]i modifice sau s`-]i men\in` preten\ia [n calea administrativ`
de atac, av@nd [n vedere faptul  c` organele de inspec\ie fiscal`,  ulterior
depunerii  contesta\iei,  au [ntocmit Referatul nr._.2009 privind [ndreptarea
erorilor materiale, care a stat la baza emiterii unei noi decizii de impunere,
respectiv Decizia nr._.2009.

Adresa mai  sus men\ionat` a fost  transmis` X cu scrisoarea
recomandat` nr.__2010, confirmat` de primire [n data de 2010.

Men\ion`m  c`  p@n`  la  data  emiterii  prezentei  decizii  de
solu\ionare a contesta\iei, persoana fizic` nu a r`spuns solicit`rii D.G.F.P.
Jude\ul Br`ila.
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Fa\` de cele mai sus men\ionate, se re\ine c`, privind suma
de  _  lei,  din  care:  _  lei  reprezent@nd  T.V.A.  ]i  _  lei  reprezent@nd
major`ri de [nt@rziere aferente T.V.A.,  cauza supus` solu\ion`rii este
dac` D.G.F.P. Jude\ul Br`ila poate solu\iona pe fond contesta\ia, [n
condi\iile  [n  care organul  de  inspec\ie  fiscal`,  ulterior  depunerii
contesta\iei,  a  emis  o  nou` decizie  de  impunere,  respectiv  Decizia
nr._.2009,  prin  care  obliga\ia  contribuabilului  a  fost  diminuat`  cu
aceast` sum`. 

{n fapt, se re\ine c` [n data de _.2009 D.G.F.P. Jude\ul Br`ila –
Activitatea  de  Inspec\ie  Fiscal`  a  emis  pentru  X  decizia  de  impunere
nr._.2009 prin care a stabilit  [n sarcina acesteia obliga\ii  suplimentare [n
sum` total` de _ lei,  din care:  _lei  cu titlu de T.V.A.  ]i  _ lei  cu titlu  de
accesorii aferente T.V.A.

Ca urmare a contesta\iei  depus` de persoana fizic` [n calea
administrativ` de atac, Activitatea de Inspec\ie Fiscal` a [ntocmit Referatul
nr._.2009 privind [ndreptarea erorilor  materiale,  [n  baza c`ruia a  emis o
nou` decizie de impunere, respectiv Decizia nr._.2009, prin care a stabilit
c`, [n mod corect ]i legal, persoana fizic` datoreaz` obliga\ii suplimentare
[n sum` total` de _ lei, din care: _ lei cu titlu de T.V.A. ]i _ lei cu titlu de
accesorii aferente T.V.A. 

{n drept, sunt aplicabile prevederile art.48 ]i art.206 alin.(2) din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat` [n 2007, cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, precum:

“ART. 48
{ndreptarea erorilor materiale

Organul  fiscal  poate  [ndrepta  erorile  materiale  din  cuprinsul  actului
administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului. Actul administrativ
corectat se va comunica contribuabilului, potrivit legii.

                       ART. 206
        Forma ]i con\inutul contesta\iei

...
    (2)   Obiectul  contesta\iei  [l  constituie  numai  sumele  ]i  m`surile

stabilite ]i [nscrise de organul fiscal [n titlul de crean\` sau [n actul administrativ
fiscal atacat, cu excep\ia contesta\iei [mpotriva refuzului nejustificat de emitere a
actului administrativ fiscal.”

Fa\` de cele prezentate, se constat` c` suma de _ lei (_ lei – _
lei), din care: _ lei  (_ lei – _lei) reprezent@nd T.V.A. ]i _ lei  (_lei – _lei)
reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente T.V.A., contestat` de X nu a
mai fost stabilit` ]i individualizat` ca obliga\ie de plat` prin noua decizie de
impunere, respectiv  Decizia de impunere  nr._.2009, ]i astfel, pe cale de
consecin\`, contesta\ia pentru aceast` sum` urmeaz` a  se respinge ca
f`r` obiect.
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Analiz@nd  termenul  de  depunere  a  contesta\iei,  D.G.F.P.
Jude\ul Br`ila constat` c` Decizia de impunere nr._.2009 a fost comunicat`
X cu adresa nr._.2009, [n data de 2009, c@nd persoana fizic` a semnat ]i ]
tampilat pentru confirmare, iar contesta\ia a fost depus` la D.G.F.P. Jude\ul
Br`ila – Activitatea de Inspec\ie Fiscal` sub nr._, [n data de 2009.  

Astfel, conform prevederilor art.207 alin.(1) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedur`  fiscal`, republicat` [n 2007, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare, contesta\ia a fost depus` [n termenul legal. 

Constat@nd c`, [n spe\`, pentru suma total` de _ lei, din care:_
lei cu  titlu  de  T.V.A.  ]i  _ lei  cu titlu  de  accesorii  aferente  T.V.A.,  sunt
[ntrunite condi\iile prev`zute de art.206, art.207 alin.(1) si art.209 alin.(1)
lit.a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat` [n
2007, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, D.G.F.P. Jude\ul Br`ila este
investit` s` solu\ioneze contesta\ia pe fond.

I. Prin contesta\ie, X  a ar`tat c` [n\elege s` conteste decizia
de impunere  nr._.2009 prin  care  a  fost  “obligat  la  plata  sumei  de  _  lei
reprezent@nd T.V.A. ]i _ lei reprezent@nd accesorii la T.V.A.”. 

Astfel, persoana fizic` men\ioneaz` c`, potrivit anexei nr.14 din
raportul de inspec\ie fiscal` nr._/2009, ce a stat la baza deciziei atacate, “a
realizat un volum brut de venituri de _ lei”, iar dac`, [n spe\`, s-ar aplica
“prevederile art.152 alin.2 Cod fiscal rezult` o cifr` de afaceri de … _  lei”.
Concluzion@nd,  aceasta  re\ine  c`,  “X nu  [ndepline]te  condi\ia  pentru  a
deveni pl`titor de TVA (35.000 EURO sau 119.000 lei)”.

Totodat`, contestatoarea precizeaz` ]i c`, [n situa\ia [n care se
consider` c` a dep`]it cifra de afaceri de 119.000 lei, contest` “modul [n
care au fost calculate taxa pe valoarea ad`ugat` ]i accesoriile aferente”.

Privind acordarea dreptul de deducere al T.V.A., persoana fizic`
men\ioneaz`  c`  nu  [n\elege  de  ce  “pentru  perioada  2008   s-a  acordat
dreptul de deducere [n condi\iile prev`zute de dispozi\iile art.145 alin.1 ]i
alin.2  litera  a precum ]i  ale  art.146 alin.1  din  Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal”, iar “pentru perioada 2009 … nu a acordat dreptul de deducere
invoc@nd prevederile H.G. 1618/2008”. 

Astfel,  X consider` c`, potrivit art.15 din Constitu\ia Rom@niei,
H.G. nr.1618/2008 “are aplicabilitate pentru persoanele impozabile stabilite
ca pl`titoare de T.V.A. [ncep@nd cu data de 01.01.2009”, motiv pentru care
ar fi trebuit “aplicat regimul de deductibilitate pentru perioada 01.11.2009”.

{n finalul contesta\iei, persoana fizic` semnaleaz` calcularea [n
mod  “nejustificat ]i  [n plus” a unei T.V.A. [n sum` de _ lei,  ca urmare a
[nregistr`rii  eronate,  de  c`tre  organul  de  inspec\ie  fiscal`,  [n  anexa  la
raport,  a  veniturilor  ob\inute  [n  luna  _  2008,  motiv  pentru  care  solicit`
“[ndreptare a unor gre]eli”.
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Totodat`,   X  men\ioneaz`  c`  este  “de  acord”  s`  pl`teasc`
“T.V.A. [n sum` de _ lei ]i … accesorii aferente T.V.A. [n valoare de _ lei”,
(sume stabilite ]i calculate ca ]i datorate de persoana fizic`), [n condi\iile [n
care se va considera c` [ncep@nd cu data de 01.11.2008 “a devenit pl`titor
de T.V.A.”

Av@nd  [n  vedere  cele  ar`tate,  persoana  fizic`  solicit`  “o
reverificare  a  modului  cum au  fost  calculate  T.V.A.  ]i  accesoriile  T.V.A.
aferente  pentru  perioada  2008  –  2009” cu  luarea  [n  calcul  a  T.V.A.
deductibil` aferent` acestei perioade.

II.  Prin  Decizia  de  impunere nr._/2009,  emis`   pentru
contribuabil X, s-au stabilit obliga\ii fiscale, dup` cum urmeaz`:

- T.V.A. [n sum` de _ lei ;
- major`ri de [nt@rziere aferente T.V.A. [n sum` de _ lei.

Motivul  de  fapt al  stabilirii  acestor  sume  a  fost  faptul  c`
“operatorul economic nu s-a [nregistrat ca pl`titor de T.V.A., nu a calculat,
nu a eviden\iat, nu a declarat ]i nu a virat T.V.A. pentru perioada 2008 –
2009”, precum ]i “[nregistrarea pe venituri a lipsei [n gestiune constatat` la
2006 ]i 2008” .

2.  Prin  Raportul  de  inspec\ie  fiscal` nr._/2009  [ntocmit  de
D.G.F.P. Jude\ul Br`ila - Activitatea de Inspec\ie Fiscal`, ce a stat la baza
emiterii  deciziei  atacate,  s-a  ar`tat  c`,  a  fost  efectuat`  inspec\ie  fiscal`
general`  la  X  ce  a  cuprins  perioada  2008  –  2009  pentru  T.V.A.,
stabilindu-se [n sarcina contribuabilului obliga\ii fiscale suplimentare cu titlu
de T.V.A. ]i major`ri de [nt@rziere aferente, [n sum` total` de _ lei. 

Astfel,  prin  raport  s-a  men\ionat  faptul  c`  [n  luna  _  2008
contribuabilul a dep`]it plafonul de 35.000 Euro, echivalentul a 119.000 lei,
devenind  pl`titor  de  T.V.A.  la  data  de  2008,  conform art.152 alin.6  din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Ca urmare a faptului c` agentul economic nu s-a [nregistrat ca
pl`titor de T.V.A. ]i nu a depus deconturi [n perioada verificat`, organul de
inspec\ie fiscal` a procedat  la stabilirea [n sarcina acestuia a obliga\iilor de
plat` privind T.V.A. ]i accesoriilor aferente.

Privind taxa pe valoarea ad`ugat` colectat`,  prin raportul  de
inspec\ie fiscal` s-a men\ionat c` X nu a [nregistrat, nu a declarat ]i nu a
virat T.V.A. aferent` unor venituri ob\inute [n perioada 2008 – 2009, motiv
pentru care organul de inspec\ie fiscal` a procedat la calcularea unei baze
de impunere pentru opera\iuni cu cota standard de 19%, [n sum` de _ lei ]i
a unei taxe pe valoarea ad`ugat` aferent` [n sum` de _ lei.
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Totodat`,  s-a  mai  re\inut  ]i  faptul  c`  [n  anul  fiscal  2008
contribuabilul a [nregistrat lips` [n gestiune [n valoare de _ lei, organul de
inspec\ie calcul@nd T.V.A. colectat` aferent` acesteia [n sum` de _ lei.

Privind taxa pe valoarea ad`ugat` deductibil`, prin raportul de
inspec\ie fiscal` se men\ioneaz` c` [n perioada 2008 agentul economic a
beneficiat de acordarea dreptului de deducere a T.V.A. [n conformitate cu
prevederile  pct.62  alin.2  lit.a)  din  H.G.  nr.44/2004  privind  aplicarea
dispozi\iilor art.152 alin.6 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. Pentru
perioada  2009,  organul  de  inspec\ie  fiscal`  nu  a  acordat  dreptul  de
deducere aplic@nd prevederile H.G. nr.1618/2008.

Astfel,  organul  de  inspec\ie  fiscal`  a  precizat  c`  toate
constat`rile au condus la stabilirea unei obliga\ii [n sum` de _ lei, aferent`
unei baze de impunere [n sum` de _ lei.

Privind  taxa  pe  valoarea  ad`ugat`  de  plat`,  prin  raport  s-a
re\inut c`, urmare a inspec\iei fiscale, s-a stabilit [n sarcina X o T.V.A. de
plat` [n sum` de _ lei ]i accesorii aferente [n sum` de _ lei. 

Av@nd [n vedere faptul c` persoana fizic` a formulat contesta\ie
[mpotriva Deciziei de impunere nr._/2009, prin care a ar`tat c`  i-au fost
stabilite,  [n  mod  nejustificat,  o  T.V.A.  [n  sum`  de  _  lei,  ca  urmare  a
[nregistr`rii eronate a veniturilor ob\inute [n luna decembrie 2008, organul
de  inspec\ie  fiscal`  a  procedat  la  [ntocmirea  Referatului  nr._/2009  de
[ndreptare a erorilor materiale. 

Prin referatul mai sus men\ionat, s-a stipulat faptul c` [n anexa
nr.1 al raportului de inspec\ie fiscal`, la T.V.A. colectat` s-a preluat eronat
din bonul fiscal nr._/2008 suma total` de _ lei cu T.V.A. colectat` aferent`
[n sum` de _ lei, [n loc de suma de _ lei cu T.V.A. [n sum` de _ lei.

Astfel, organul de inspec\ie fiscal` precizeaz` c`, [n realitate, la
finele perioadei verificate, T.V.A. de plat` este [n sum` de _ lei cu accesorii
aferente [n sum` de _ lei, motiv pentru care se “impune emiterea unei noi
decizii de impunere”.

Ca  urmare  a  fost  emis`  de  c`tre  Activitatea  de  Inspec\ie
Fiscal`, [n data de 2009, Decizia de impunere nr._ privind X, comunicat` [n
data de 2009, [n care au fost [nscrise obliga\iile fiscale suplimentare cu titlu
de T.V.A., corectate.

III.  Din  analiza  actelor  ]i  documentelor  existente  la  dosarul
cauzei, [n raport cu prevederile legale aplicabile spe\ei ]i av@nd [n vedere
motiva\iile invocate de contestatoare, se re\in urm`toarele:

Cauza supus` solu\ion`rii este dac` X datoreaz` bugetului
general consolidat al statului suma de _ lei, din care: _ lei diferen\`
T.V.A. ]i _ lei major`ri de [nt@rziere aferente, [n condi\iile [n care nu s-a
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[nregistrat  ca  pl`titoare  de  tax`  pe  valoarea  ad`ugat`  la  termenul
legal. 

{n fapt, conform registrului – jurnal de [ncas`ri ]i pl`\i, la data
de 2008, X avea [nregistrat, la rubrica [ncas`ri,  v@nz`ri de marfuri [n sum`
total` de _ lei.

 Ca urmare a inspec\iei fiscale generale desf`]urat` la X, prin
actele  de  control  [ntocmite  s-a   men\ionat  faptul  c`,  [n  urma  verific`rii
efectuate, s-a constatat c` persoana fizic` nu  s-a [nregistrat ca pl`titoare
de T.V.A. [n termenul legal, motiv pentru care s-a procedat la intrarea [n
legalitate, prin [nregistrarea acesteia ca pl`titoare de T.V.A. [ncep@nd cu
data de 2008, ]i stabilirea unei diferen\e de T.V.A. [n sum` de _ lei ]i a
major`rilor de [nt@rziere aferente [n sum` de _ lei. 

{mpotriva  acestor  constat`ri  X  a  depus  contesta\ie  [n  calea
administrativ` de atac sus\in@nd faptul c` [n realitate a realizat o cifr` de
afaceri  de doar _ lei  ]i  c` ar  trebui  aplicat  regimul  de deductibilitate pe
[ntreaga perioad` verificat`. 

{n drept, privind [nregistrarea [n scopuri de T.V.A., [n spe\` sunt
aplicabile  prevederile  art.152  alin.(2)  ]i  alin.(6)  precum  ]i  prevederile
art.153 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare, dup` cum urmeaz`:

“ Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici

ART. 152 - (1) Persoana impozabilã stabilitã în România, a cãrei cifrã de
afaceri anualã, declaratã sau realizatã, este inferioarã plafonului de 35.000 euro, al

şcãrui  echivalent  în  lei  se  stabile te  la  cursul  de  schimb comunicat  de  Banca
ţ ş şNa ionalã a României la data aderãrii  i  se rotunje te la urmãtoarea mie poate

solicita scutirea de taxã, numitã în continuare regim special de scutire, …
ş ţ(2) Cifra de afaceri care serve te drept referin ã pentru aplicarea alin. (1)

şeste constituitã din valoarea totalã a livrãrilor de bunuri i a prestãrilor de servicii
şcare ar fi taxabile dacã nu ar fi desfã urate de o micã întreprindere, efectuate de

ş ţpersoana impozabilã  în  cursul  unui  an  calendaristic,  incluzând i  opera iunile
şscutite cu drept de deducere i pe cele scutite fãrã drept de deducere, prevãzute
ş ţla art.  141 alin.  (2) lit.  a),  b),  e) i  f),  dacã acestea nu sunt accesorii  activitã ii

principale, ... 
...

ş(6) Persoana impozabilã care aplicã regimul special  de scutire i  a cãrei
cifrã de afaceri,  prevãzutã la alin.  (2),  este mai mare sau egalã cu plafonul  de
scutire  în  decursul  unui  an  calendaristic,  trebuie  sã  solicite  înregistrarea  în
scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau

ş şdepã irii plafonului. Data atingerii sau depã irii plafonului se considerã a fi prima
şzi a lunii calendaristice urmãtoare celei în care plafonul a fost atins sau depã it.

Regimul special de scutire se aplicã pânã la data înregistrãrii în scopuri de TVA,
conform art.  153.  Dacã persoana impozabilã respectivã nu solicitã sau solicitã
înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul sã stabileascã
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ţ şobliga ii privind taxa de platã i accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit
sã fie înregistrat în scopuri de taxã, conform art. 153.” 

Fa\` de cadrul legal men\ionat, se re\ine faptul c`, o persoan`
impozabil` care aplic` regimul special de scutire ]i a c`rei cifr` de afaceri,
constituit` din valoarea total` a livr`rilor de bunuri efectuate [n cursul unui
an calendaristic, este mai mare sau egal` cu echivalentul [n lei a plafonului
de 35.000 euro, trebuie s` solicite [nregistrarea [n scopuri  de T.V.A.,  [n
termen de 10 zile de la data atingerii sau dep`]irii plafonului.

Astfel,  av@nd  [n  vedere  cele  mai  sus  re\inute,  precum  ]i
actele ]i documentele existente la dosarul cauzei, D.G.F.P. Jude\ul Br`ila
constat` c` X a [nregistrat la data de 2008 venituri totale din v@nz`ri m`rfuri
[n sum` de _ lei (conform registrului jurnal de [ncas`ri ]i pl`\i, pag.80, fila
nr.6 dosar cauz`).

Ca urmare, se constat` c` persoana fizic` a dep`]it plafonul de
scutire  [ncep@nd cu  data de  2008,  ea  trebuind  s` devin`  [n  mod legal
pl`titoare de tax` pe valoarea ad`ugat`, cu 2008. 

Av@nd [n vedere faptul c` X nu a solicitat [n termenul prev`zut
de lege [nregistrarea [n scopuri de T.V.A., [n mod corect ]i legal organul de
inspec\ie fiscal` a procedat la [nregistrarea din oficiu a contribuabilului ca ]i
pl`titor de T.V.A., potrivit prevederilor art.153 alin.(7) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare.

Privind dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad`ugat`  [n
cazul persoanelor care nu au solicitat [nregistrarea [n scopuri de T.V.A. ca
urmare a dep`]irii  plafonului  de scutire,  [n  spe\` sunt  aplicabile,  pentru
perioada 2008, prevederile pct.62 alin.(2) lit.a) din H.G. nr.44/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind
Codul fiscal, astfel:

“62. ...
 (2) … , [n cazul [n care persoana impozabil` a atins sau a dep`]it plafonul de
scutire ]i nu a solicitat [nregistrarea conform art. 153 din Codul fiscal, [n termenul
prev`zut de lege, organele fiscale competente vor proceda dup` cum urmeaz`:

a)  [n  cazul  [n care nerespectarea prevederilor  legale  este identificat` de
organele  fiscale  competente  [nainte  de  [nregistrarea  persoanei  impozabile  [n
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei
pe care persoana impozabil` ar fi datorat-o dac` ar fi fost [nregistrat` normal [n
scopuri de tax` conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprins` [ntre data
la care persoana respectiv` ar fi  fost [nregistrat` [n scopuri de tax` dac` ar fi
solicitat  [n  termenul  prev`zut  de  lege  [nregistrarea  ]i  data  identific`rii
nerespect`rii prevederilor legale. Totodat` organele de control vor [nregistra din
oficiu aceste persoane [n scopuri  de tax` conform art.  153 alin.  (7)  din Codul
fiscal;”

Pentru perioada 2009, sunt aplicabile prevederile pct.62 alin.(2)
lit.a)  din  H.G.  nr.44/2004  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de
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aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat
prin pct.11 al lit.A a articolului unic din H.G. nr.1618/4.12.2008, precum:

“62....  
ş (2) … , în cazul în care persoana impozabilã a atins sau a depã it plafonul de

şscutire i nu a solicitat înregistrarea conform art. 153 din Codul fiscal, în termenul
prevãzut de lege, organele fiscale competente vor proceda dupã cum urmeazã:
  a) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificatã de organele
fiscale competente înainte de înregistrarea persoanei impozabile în scopuri  de
TVA conform art.  153 din Codul fiscal,  acestea vor solicita plata taxei pe care
persoana impozabilã ar fi trebuit sã o colecteze dacã ar fi fost înregistratã normal
în scopuri de taxã conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioadã cuprinsã între
data la care persoana respectivã ar fi fost înregistratã în scopuri de taxã dacã ar fi

şsolicitat  în  termenul  prevãzut  de  lege  înregistrarea  i  data  identificãrii
nerespectãrii prevederilor legale. Totodatã, organele de control vor înregistra din
oficiu aceste persoane în scopuri  de taxã conform art.  153 alin.  (7)  din Codul
fiscal;”

Fa\`  de  cadrul  legal  men\ionat,  de  actele  ]i  documentele
existente la dosarul cauzei, se constat` c`, [n situa\ia [n care X, a dep`]it
plafonul  de scutire ]i  nu a solicitat  [nregistrarea ca pl`titor  de T.V.A.  [n
termenul  legal,  [n  mod  corect  ]i  legal  organul  de  inspec\ie  fiscal`  a
procedat, pentru perioada 2008, la solicitarea  pl`\ii  taxei pe care persoana
impozabil` ar fi datorat -o dac` ar fi fost [nregistrat` normal [n scopuri de
tax`.

Totodat`,  se  constat`  ]i  faptul  c`,  pentru  perioada  cuprins`
[ntre  2009,  [n  mod corect  ]i  legal  organul  de  inspec\ie  fiscal`  a  aplicat
prevederile  pct.62  alin.(2)  lit.a)  din  H.G.  nr.44/2004  pentru  aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,
astfel  cum a fost  modificat  prin pct.11 al  lit.A a articolului  unic  din H.G.
nr.1618/4.12.2008,  respectiv  a  solicitat  plata  taxei  pe  care  persoana
impozabilã ar fi trebuit sã o colecteze dac` ar fi fost înregistratã normal în
scopuri de tax`. 

Pentru cele ce preced, D.G.F.P. Jude\ul Br`ila constat` c` X
datoreaz` bugetului  general  consolidat  al  statului  diferen\a  de  T.V.A.  [n
sum` de _ lei ]i pe cale de consecin\`  contesta\ia persoanei fizice privind
aceast` sum` va fi respins` ca ne[ntemeiat`.

Potrivit  principiului  de  drept  accesoriu  urmeaz`  principalul  ]i
suma de _  lei  reprezent@nd major`ri  de  [nt@rziere aferente T.V.A.  va fi
respins` ca ne[ntemeiat`. 

Nu are relevan\` [n solu\ionarea favorabil` a cauzei motiva\ia
persoanei fizice precum c` “nu [ndepline]te condi\ia pentru a deveni pl`titor
de T.V.A.” realiz@nd o cifr` de afaceri de doar _ lei, deoarece, dup` cum

ş ţs-a  men\ionat,  cifra  de  afaceri  care  serve te  drept  referin ã  pentru
[nregistrarea  ca  pl`titor  de  T.V.A.  este  constituitã  din  valoarea  totalã  a

şlivrãrilor de bunuri i a prestãrilor de servicii care ar fi taxabile, efectuate de
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persoana  impozabilã  în  cursul  unui  an  calendaristic.  Ori,  [n  spe\`  s-a
constatat, [n baza documentelor [ntocmite de contestatoare, c` persoana
fizic` a dep`]it plafonul de scutire [ncep@nd cu data de 2008, ea trebuind
s` devin` [n mod legal pl`titoare de tax` pe valoarea ad`ugat`, cu 2008.

Totodat`, nu are relevan\` [n solu\ionarea favorabil` a cauzei
nici motiva\ia X potrivit c`reia ar trebui aplicat regimul de deductibilitate ]i
pentru perioada 2009, av@nd [n vedere faptul c`, dup` cum s-a men\ionat,
[ncep@nd  cu  data  de2009  prevederile  legale  care  i-ar  fi  dat  dreptul  la
deducerea T.V.A. ]i pentru perioada c@nd nu s-a [nregistrat ca pl`titor de
T.V.A., au fost modificate [n sensul c` persoana fizic` nu a mai avut acest
drept [ncep@nd cu aceast` dat`.

Pentru cele ce preced ]i [n temeiul art.209 alin.(1) lit.a), art.210
alin.(2) ]i art.216 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur`
fiscal`, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, se 

                                               D E C I D E : 

1. Respingerea ca f`r` obiect a sumei de _ lei (_ lei – _ lei),
din care: _ lei  (_ lei  – _ lei) reprezent@nd T.V.A.  ]i _ lei  (_ lei  – _lei)
reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente T.V.A., contestat` de X cu
domiciliul fiscal [n Br`ila, str. _, nr._, bl._, sc._, ap._, [n contradictoriu cu
D.G.F.P. Jude\ul Br`ila – Activitatea de Inspec\ie Fiscal`. 

2.  Respingerea ca ne[ntemeiat`  a contesta\iei formulat` de
X, privind suma de _ lei, din care: _ lei diferen\` T.V.A. ]i _ lei major`ri de
[nt@rziere  aferente,  stabilit`  prin   Decizia  de  impunere  nr._/_2009  ]i
men\inut` ca ]i  datorat` de organul  de inspec\ie fiscal`  prin Decizia de
impunere nr._/_2009. 
 {n temeiul art.210 alin.(2) din O.G. nr.92 /2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat` [n 2007, prezenta decizie  de solu\ionare este
definitiv` [n sistemul  c`ilor  administrative de atac  ]i  poate fi  atacat`,  la
instan\a judec`toreasc` de contencios administrativ competent`, respectiv
la Tribunalul Br`ila,  [n temeiul art.218 alin.(2) din acela]i act normativ, [n
termen de 6 luni de la data comunic`rii.
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